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 السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور عبد الكريم بن دمحم الطاهر حامدي

 
 عبد الكريم  بن دمحم الطاهر حامدي: االسم واللقب

 دكتوراة دولة : الدرجة العلمية

 الفقه وأصوله: التّخّصص الدقيق

 الجزائر -(1)باتنةجامعة  -كلية العلوم اإلسالمية: المؤسسة الجامعية المنتمى إليها

 أستاذ التعليم العالي: الحاليةالرتبة 

 ، الجزائر(10111)، سطيف586عبد الكريم حامدي، ص ب : العنوان

     abdelkrim_2007@yahoo.fr:البريد االلكتروني

 

 لكتب المطبوعة والمنشورةا

 

  م2112قسنطينة، الجزائر،قواعد المفهوم وأثرها في استنباط أحكام القرآن، دار اليمن،  -

 م2115 ، وزارة األوقاف القطرية،(118)ضوابط في فهم النص، سلسة كتاب األمة، العدد -

 م2118أثر القواعد األصولية اللغوية في استنباط أحكام القرآن، دار ابن حزم، لبنان،  - 

 م2118مقاصد القرآن من تشريع األحكام، دار ابن حزم، لبنان،  -  

 م2118المدخل إلى مقاصد القرآن، مكتبة الرشد، السعودية،  -

دار ابن حزم، لبنان،  ،(تحقيق)للشيخ دمحم الطيب بوسنة الجزائري توضيح الدين على المرشد المعين -

 م2118

 م2118جامع فقه اإلمام دمحم الغزالي، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  - 

 م2110فقهاء عند اإلمام ابن رشد الحفيد، دار ابن حزم، لبنان، الجامع المفيد في أسباب اختالف ال -

 م2111، الجزائر، سطيفنظرات في أصول الشريعة لإلمام دمحم الغزالي، بيت الحكمة،  -

 م2112 ،، دار البصائر، الجزائر(تحقيق )، الدمشقي رحمة األمة في اختالف األئمة، لإلمام الصفدي -

جمع وتهذيب )المهذب في أسباب اختالف الفقهاء في المذهب عند اإلمام الرجراجي المالكي، -

 2112، دار ابن حزم، لبنان، (وتحقيق

، دار كنوز، (تحقيق)الفيض الرباني في بيان معاني القرآن للشيخ دمحم الحواس بوسنة الجزائري، -

 م2116الجزائر،

 م2116، دار كنوز، الجزائر، (تحقيق)نة الجزائري،فتاوى معاصرة للشيخ دمحم الحواس بوس -

جمع وتهذيب )إرشاد القاري إلى فقه األئمة األربعة من صحيح البخاري البن بطال المالكي، -

 م2115، دار ابن حزم ، لبنان،(وتحقيق

 م2118المرجع في الفتوى مع الدليل من البيان والتحصيل البن رشد الجد، دار ابن حزم، لبنان،  -

 

 المنشورة الدراسات 

 

، الكويت، (280)ضوابط التّفكير المعرفي في التصّور اإلسالمي، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد -

 م2115

، 201القيود الشرعية إليقاع الطالق وأثرها في االستقرار العائلي، مجلة الحرس الوطني،عدد -

 م2115السعودية، 

، الكويت، (286)إلسالمي، مجلة الوعي اإلسالمي،عددضُرورة الحكم ومقاصده في النّظام السياسي ا -

 م2115

، كلية العلوم االجتماعية (11)منهج التفكير النصوصي ومعوقات التجديد، مجلة اإلحياء، عدد  -

 م2112والعلوم اإلسالمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، سنة
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المي، مجلة البحوث والدراسات، سن الشورى وإشكالية لزومها في النظام السياسي اإلسامح - 

 م2112، المركز الجامعي، الوادي، الجزائر، سنة(2)عدد

 م2112، الكويت، (611)الداّلالت الرمزية ليوم القيامة في لغة القرآن، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد - 

، دبي، اإلمام األبي وجهوده في شرح صحيح مسلم، مجلة آفاق الثقافة والتراث، مركز جمعة الماجد -

 م2112، اإلمارات العربية المتحدة، (62)عدد

 م2118، الكويت، (615)ضمانات الحكم الراشد كما يصورها القرآن، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد -

 م2118، السعودية، (511)القرآن وتكريم اإلنسان، مجلة الحرس الوطني، العدد -

، كلية العلوم االجتماعية (12)مجلة اإلحياء، عدد ضوابط فهم السنة النبوية عند الشيخ دمحم الغزالي،  -

 م2118والعلوم اإلسالمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، سنة

، جامعة دمحم (12)التلفيق بين المذاهب الفقهية في قانون األسرة الجزائري، مجلة العلوم اإلنسانية،عدد -

 م2110خيضر، بسكرة، الجزائر،سنة

 م2111الخطاب القرآني، رسالة القرآن، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر،  عالمية -

 م2111، الكويت، (656)القرآن وصناعة إرادة اإلنسان، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد -

 

 الملتقيات

 

 م2115مدخل تعريفي لعلم المقاصد وتوظيفه في الدراسات القرآنية، اسطنبول، تركيا،  -

العرف في تغيّر الفتوى، ندوة الفتوى بين التأثير والتأثر بالمتغيّرات، المدينة المنورة، السعودية،  أثر - 

مقصد حفظ األمن في القرآن، دورة مقاصد القرآن، المحمدية، الدار البيضاء، المغرب،  -م2116

 م 2115

إلسالمي، والمعهد العالي نحو رؤية منهجية في التفسير المقاصدي للقرآن، المعهد العالمي للفكر ا -

 م2112للحضارة اإلسالمية، جامعة الزيتونة، أفريل، 

فقه الموازنات في ضوء القرآن، دراسة تأصيلية، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر،  -

 م2112نوفمبر، 

 م2110أهمية المرشد المعين ومضامينه وخصائصه، ندوة الشيخ دمحم بلكبير، أدرار، فيفري،  -

 

 

 مشاريـعالعضوية في ال

  

 ، الجزائر(1)باتنةالعلوم اإلسالمية، جامعة مسؤول تخّصص الفقه وأصوله بكلية  -

مقاصد وحكم الميراث في ضوء الدراسات : عضو مشارك في مشروع وزاري بعنوان -

 المالية المعاصرة

 ، الجزائر(1)باتنةة اإلحياء لكلية العلوم اإلسالمية، جامعة مجلّ في  محّكمعضو  -

  

 سالمقاييس المدر  

 قواعد تفسير النصوص -

 تفسير آيات األحكام -

 الفقه المقارن -

 التّعارض والترجيح -

 نظرية األدلة -

 قضايا فقهية معاصرة -
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 علم التّخريج الفروعي واألصولي -

 أصول المذهب المالكي -

 

 التأطير  لرسائل الماجستير والدكتوراه

 

 ورؤيته في القضاء بالسياسة الشرعية ابن فرحون -

 ضوابط العمل بسدّ الذريعة -

 التأويل الحداثي للنّص في ضوء أصول ومقاصد الشريعة -

ين في الشريعة اإلسالمية -  الحفاظ على صورة الدِّّ

 التفسير المصلحي للنّصوص عند الجّصاص وابن العربي -

 منهج صديق حسن خان في بناء الفروع على األصول -

 االجتهاد القضائي في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته في قانون األسرة الجزائري -

 بناء الفروع على األصول عند المازري -

 الزرقاء ومنهجه في تجديد الفقه اإلسالمي -

 المنهج النقدي وأثره في التجديد الفقهي -

 النّقد المقاصدي وأثره في فهم النص النبوي -

  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


